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Prachaticko - Hned několik předních míst získaly obce na Prachaticku v Letní soutěži jihočeských obcích ve sběru plastů. Tu vyhlásil Jihočeský kraj 

spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s. Záměrem celé akce bylo podpořit třídění plastů, ve kterém dosáhla nejlepšího výsledku 

ve své kategorii obec Malovice. "Určitě jsme takového místa mohli dosáhnout jen z toho důvodu, že jsou v naší obci doopravdy poctiví obyvatelé, 

kteří se třídit naučili. To je poznat jen z kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v každé obci obyvatelům k dispozici. Určitě mohu říct, že se každým 

rokem zlepšujeme. A pokud bude možnost, v dalším roce se soutěže rozhodně také zúčastníme," popsala starostka obce Martina Hejná, která 

upřesňuje, že odměnou za první místo jsou čtyři lavičky z recyklovaných plastů, které mají i tu výhodu, že svým složením jsou odolné proti 

případnému vandalismu. "Jen musíme vytipovat, kam je umístíme. Nabízí se třeba místo u nového parku v Krtelích, dále ale třeba i v Podeřištích 

nebo Malovicích," mluvila o možných variantách. Jen o jednu lavičku méně získaly Netolice, které v kategorii obcí od dvou do sedmi tisíc obyvatel, 

získaly deváté místo. "Myslím si, že známkový systém, který v Netolicích máme, je mnohem lepší, než ten paušální. Kdo totiž třídí, ušetří, a to je asi 

jeden z nejdůležitějších faktorů.  

Kromě sběrného dvora, kde jsou vyhrazená místa pro jednotlivé odpady, mají obyvatelé k dispozici i několik kontejnerů, jež jsou rozmístěné po 

celém městě. Také se můžeme pochlubit tím, že jako málokteré město z rozpočtu přispíváme obyvatelům i na kompostéry, kam putuje bioodpad," 

vyjádřil se Oldřich Petrášek, který si tak vysvětluje dobré umístění v soutěži.  

"Také ale budeme muset vymyslet, kam lavičky umístíme," upřesnil.  

Systém třídění, který mají ve Lhenicích, vytáhl tento městys také na deváté místo, ty bojovaly ve stejné kategorii jako Malovice, a to mezi obcemi 

od pěti set do bez jednoho dvou tisíc obyvatel. Tady v budoucnu nainstalují dvě lavičky. "U nás třídíme dům od domu. Obyvatelé si totiž na 

obecním úřadě mohou vyzvednout pytle, které se samozřejmě odlišují barvou pro konkrétní odpad. Ten jednou za měsíc umístí před dům a 

následně ho vyvezeme. A musím říct, že díky všem, kteří za letní měsíce poctivě třídili, jsme se vyšplhali na tak hezké místo. Určitě se tak potvrdilo, 

že třídit má smysl, a toho se budeme i v budoucnu držet," zhodnotila starostka Lhenic Marie Kabátová, která doplňuje, že prozatím ani oni nemají 

jasno kam lavičky umístí. To bude po revizi všech míst, kde by se uplatnily nejlépe, předmětem jednání.  

Soutěžící obce byly hodnoceny podle množství vytříděných plastů za letní měsíce, to bylo přepočteno na jednoho obyvatele. Jednu recyklovanou 

lavičku si tak ze soutěže odnesla i obec Borová Lada, která se umístila na osmnáctém místě, Nicov s jednadvacátým místem a nebo dvaatřicátá 

Kvilda.  

 


